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UN TIP SPECIAL DE ADVERBE ÎN ROMÂNĂ: (VORBEŞTE) RĂSTIT, (MERGE) ŞCHIOPĂTAT 
 
 În limba română există un tip special de adverbe omonime cu forma de participiu (trecut). Împreună 
cu verbul regent, acestea alcătuiesc o construcţie de verbe serializate, conform criteriilor din Aikhenvald 
(2006: 1, 10). Participiile adverbiale analizate nu au corespondent morfosintactic în limbile romanice, unde 
există alte realizări adverbiale (gerunziu, adverbe, locuţiuni adverbiale): 

(1)  a. Maria vorbeşte răstit, pentru că e enervată. 
                   fr. ‘d’un ton brusque/ avec brusquerie’  
                         sp. ‘bruscamente/ con brusquedad’  
                         it. ‘in modo brusco/ bruscamente’ 
  b. Ion vorbeşte răguşit acum, pentru că a ţipat mult la meci. 
                    fr. ‘d’une voix rauque/ éraillée’  
                          sp. ‘ronco/ con ronquera/ con voz ronca’  
                           it. ‘con la voce rauca’ 
  c. Ioana citeşte lecţia tărăgănat, pentru că e foarte obosită. 
                     fr. ‘en traînant les mots’  
                           sp. ‘(muy) despacio/ lentamente /arrastrando la voz’ 
                           it. ‘lentamente’ 
 d. Pisica merge şchiopătat, pentru că a avut un accident. 
                     fr. ‘en boitant/ (clopin-)clopant’ 
                           sp. ‘cojeando/ coja’ 
                           it. ‘zoppica/ zoppicóni/ zoppicando’ 

 Cercetarea propusă are ca scop descrierea acestor adverbe, care nu au atras deloc atenţia cercetătorilor 
până acum. Într-o primă etapă de investigare, au putut fi observate câteva trăsături, care vor fi prezentate în 
continuare. 
 ● Aceste adverbe au ca regent verbe care fac referire la emisii ale corpului (a vorbi, a spune, a 
răspunde, a povesti, a cânta, a descrie, a relata, a privi etc.) şi verbe de mişcare (a merge, a veni, a păşi, a se 
deplasa etc.); ele însele conţin aceste seme, la care se adaugă seme de tip modal. 
 ● Participiile adverbiale care interesează sunt inerent defective semantic (în grade diferite), dar nu 
sunt lexicalizate în construcţii idiomatice (2). Multe fac parte din fondul vechi al limbii (3a), dar sunt şi câteva 
neologice (3b).  
 (2)  Maria vorbeşte/ cântă/ răspunde răguşit. 
 (3) a. Maria merge împiedicat/ împleticit/ legănat/ ţopăit; vorbeşte hârâit/ înţepat/ îngânat/ răspicat. 
   b. Maria merge balansat/ zigzagat; povesteşte detaliat; vorbeşte afectat/ graseiat. 
 ● Utilizarea participiului adverbial este condiţionată de raportul său semantic cu verbul principal, care 
trebuie să fie de tip gen proxim − diferenţă specifică (4a-c), de unde poate rezulta incompatibilitatea de la (5). 
 (4) a. Maria povesteşte răstit.  ↔ [+ emitere de sunete] a povesti ← a se răsti  
  b. Femeia merge legănat. ↔ [+ mişcare] a merge ← a se legăna 
  c. Fata păşeşte săltat. ↔ [+ mişcare] a păşi ← a sălta 
 (5) a. Maria a spus zâmbind că... 
  b. *Maria a spus zâmbit că... 
 ● Agentivitatea sau utilizarea contextual agentivă pare să fie specifică acestor participii adverbiale 
(6), dar nu exclusivă (7): 
 (6)  a. Maria răspunse sughiţând/ tuşind. 
  b. *Maria răspunse sughiţat/ tuşit. 
 (7) Maria vorbeşte răguşit. 
 ● Participiile descrise mai sus au corespondente adjectivale. Şi acestea sunt defective semantic (tot în 
grade diferite). În mod tipic, caracterizează complementul intern al verbelor inergative (nume de tipul: voce, 
glas, vorbă, cuvânt, sunet, spusă, cântec; mers, pas; dans etc.) şi agentul (fată răguşită, răstită, zgâită etc.). 
Este dificil de stabilit care este direcţia unei eventuale conversiuni, de la adjectiv la adverb sau invers. 
 ● Ca şi adjectivele calificative, aceste adverbe acceptă gradarea, dar, în general, apar negradate.  
 (8) Maria vorbeşte foarte răguşit. 
 ● Ca urmare a tipului special de caracterizare a procesului (mai degrabă categorial decât calificativ), 
echivalarea cu expresii de tipul în mod... nu este tipică  − uneori şi din cauza nepotrivirii de registru, în mod... 
fiind neologic şi oarecum literar − (9a-b), dar nici total exclusă (10): 
 (9) a. *Pisica merge în mod şchiopătat. 
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  b. *Maria vorbeşte în mod răguşit. 
 (10) c. Maria vorbeşte în mod răspicat. 
 ● Participiul adverbial (invariabil) poate alterna cu participiul adjectival (acordat), ca la (11), dar sunt 
mai numeroase situaţiile în care participiul adverbial nu este coocurent cu cel adjectival, vezi (12): 
 (11)   Maria spuse răguşit/răguşită că... 
 (12)      a. *Maria merge şchiopătată/ ţopăită/ zigzagată. 
  b. *Maria a spus răspicată. 
 ● Alte două trăsături importante ale participiilor studiate sunt observabile prin compararea lor cu 
gerunziile adverbiale: 
 (13) a. Maria spuse apăsat că.../ apăsând fiecare vorbă că... 
  b. Actriţa merge împiedicat/ împiedicându-se. 
  c. Kalioppi vorbeşte româneşte stâlcit/ stâlcind cuvintele. 
 Pentru participiile-adverbe este preferată utilizarea de tip individual (individual level), iar pentru 
gerunzii, cea de tip episodic (stage level). Atât pentru gerunzii, cât şi pentru participiile-adverb sunt însă 
disponibile ambele tipuri de lecturi: una de tip individual, ca la (14a-b), şi alta de tip episodic, ca la (15a-b): 
 (14) a. Profesoara citeşte poeziile patriotice apăsând fiecare cuvânt. 
  b. Profesoara citeşte poeziile patriotice apăsat. 
 (15) a. Fetiţele se joacă: Ana merge şchiopătat, Maria merge împleticit. 
  b. Fetiţele se joacă: Ana merge şchiopătând, Maria merge împleticindu-se. 
 În construcţiile analizate, argumentele pot fi externalizate numai în cazul gerunziilor (13a,c, 14a), fapt 
care ar indica natura lor verbală, evenimenţială. Participiile adverbiale, care sunt gradabile, au mai degrabă 
natură adjectivală. Dar, după cum am menţionat anterior, trebuie tratate mai atent relaţia dintre valoarea 
adjectivală şi cea adverbială şi, eventual, gradul de independenţă al valorii adverbiale în raport cu cea 
adjectivală. 
 În vederea comunicării, aspectele prezentate aici vor fi dezvoltate descriptiv şi teoretic, făcându-se şi 
o contextualizare tipologică (romanică, dar şi non-romanică).  
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